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                                                                             Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

       

Wyjaśnienia  

w związku z ogłoszeniem o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn.: 

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na 

potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie” 

                     Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia      

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2015r.poz.2164 z późn.zm.) informuje,   

że w dniu 7 grudnia  2016r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia 

dotyczącego powyższego postępowania. 

Pytanie nr 1 

W załączonym wzorze umowy Zamawiający określa warunki płatności dla przedmiotu 
zamówienia, wskazując termin płatności faktury jako 21 dni od daty otrzymania faktury.        
Wykonawca informuje, iż faktury za usługi pocztowe wystawiane są za pośrednictwem 
scentralizowanego systemu informatycznego, którego wymogi określają takie kryteria jak 
termin wystawienia faktury, datę wysłania faktury do klienta, jak również termin płatności 
będący w ścisłej zależności z terminami sporządzenia faktury. Standardowo obowiązujący 
termin płatności faktury określony jako 14 dni od daty wystawienia faktury został 
wprowadzony ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu 
fakturowania  Wykonawcy oraz zarządzania płatnościami wynikającymi z zawartych umów. 
Takie rozwiązanie daje możliwość oszacowania terminów wpływu środków oraz opóźnień     
w ich płatnościach. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje inny niż określony jako 21 dni od daty 
wystawienia faktury VAT, pozwalający terminowo dokonać płatności za wykonane usługi       
w ramach przedmiotu zamówienia? 
 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający dopuszcza sugerowaną zmianę : pkt. 4 § 8 projektu umowy otrzymuje 
brzmienie: „ Termin płatności faktur wynosi 21 dni od daty  ich wystawienia przez 
Wykonawcę”.                                                                                                                                                                                   

Pytanie 2 

Zamawiający określa, iż za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że takie określenie momentu zapłaty nie 
pozwala Wykonawcy swobodnie dysponować środkami za wykonane usługi – co jest 
niezgodne z orzecznictwem sądów w tej sprawie oraz uniemożliwia Wykonawcy 



monitorowanie terminowości płatności za świadczone usługi oraz naliczanie ewentualnych 
odsetek za zwłokę. Termin zapłaty należności cywilnoprawnych reguluje art.454 Kodeksu 
cywilnego, który regulując miejsce wykonania zobowiązania traktuje także o chwili 
spełnienia świadczenia, co nie budzi wątpliwości chociażby ze względu na orzecznictwo Sądu 
Najwyższego. W przypadku zobowiązań cywilnoprawnych zasadą jest, że zapłata dokonana 
jest dopiero z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela, co gwarantuje m.in. 
prawidłowe monitorowanie rozliczania stron.  

Czy ze względu na to, że faktyczną możliwością dysponowania środkami jest data ich wpływu 
na rachunek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę określenia dnia zapłaty według 
powszechnie stosowanej w obrocie gospodarczym:” Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień 
wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy”?  

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie dopuszcza sugerowanych zmian. 
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